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lo que s'en diu clássic, i vol dir model,
és aquel] istil que conté la major part deis ele
ments secundaris, estétics o atributs de la Be
Ilesa i el clássic acabat i perfecte, sería el que
els contingués tots ensemps i fós armoniós,
gran, elegant, sublím, plé de gracia, suavitat
i també de fortalesa i delicadesa, senzill, noble
i, si podés ésser alegre, millor que millor, aduc de tenir a dojo i sense
faltar-n'hi una, totes les condicions.
Avui, l'art, a Catalunya i fora de Ca
talunya, enlloc d'anar cap a lo clássic, va
de dret a la substancia de lo Bell, oblidant
tot lo que constitueix el classicisme per ob
tenir la major qualitat primordial possible,
amb la menor quantitat, també possible, i
fer esdevenir l'obra d' art essencia pura,
com si expremessim i premsessim la Be
Ilesa per a tréure'n el suc.
Els bons artistes s 'allunyen de lo
clássic i els dolents no s'hi gosan a apro
par perqué, enlluernats per l'éxit que té
l'art d'essencia pura, perden els estrebs i
s'en van cap a conresar-lo sense saber
per quins mars naveguen, oblidant que ells
són els que van desacreditant l'art clássic
pel sol fet de presentar-lo, com el pre
sentaven, desproveit del element primani
estétic, únic que persegueixen els bons
artistes moderns, de lo que resulta que
ara l'art ho ha perdut tot, perqué en mans
deis artistes dolents que segueixen les
escotes essencialistes, se queda sense
condició primaria i sense condicions se
cundaries, i el clássic se queda sol sense
conréu després d'haver sigut el refugium
pecatorum deis artistes aimadors de la Falsa
Bellesa i en temps passats !'ideal i el
rnodel deis artistes aimadors de la Vera.
El primer que a Catalunya va dar el
crit d'alarma contra l'art clássic, conside
rant-lo culpable de la mort de l'element
intrínsec o subsiancia del fenómen estétic,
fou el gran Nonell, que al cel siga, i des
de aleshores lo de dalt a anat a baix, i els
pinzells del que va dar el crit, van ésser
l'escarpa amb que el classicisme fou en
derrocat a Catalunya.
L'avui difunt Nonell, va agafar la pin
tura com un cuiner que mata i ploma el
gall del galliner per daurar-lo amb la llar
del foc, untant-lo amb Ilard de porc, per
qué li va anar arrencant les plomes que
constitueixen lo clássic de les Belles Arts
i que són l'elegancia de les ales, la noble
sa del pit, la magestat de les plomes de
COL*LECCIÓ LLUIS PLANDIURA
la cúa i les plomes de sota l'ala que se

mantenen blanques i tendres com els pinyons dintra la pinya, per
dir-ho amb una comparació.
Encés el foc e inspirat per les flames, el cuiner rosteix el gall que
surt del forn com un or, i esvait el classicisme i Ilençat al femer el
plumatge deis seus elements constitutius, el difunt Nonell el va coure,
i rostir al foc de l'inspiració, com un menjar sense espina ni ós, pels
que voten clavar la dent a la essencia de la Bellesa, sense tenir de
rostar els ossos de la construcció clássica que aguanten l'obre d'art.
Aquest és el plat del día que en Nonell va servir als catalans
moments avans de morir, a la flor de la vida, pintant en obsequi
als convidats els póts de posar llard amb la cullera per a treurel, els
pebrots en conserva, les arengades, les cebes, les butifarres, les
castanyes i fruita del temps.
Injust amb l'art clásssic, peró just amb la Vera Bellesa, o al
menys amb la seva saya, en Nonell va fer pagar a justos per pecadors,
demostrant que no sempre qui paga trenca, peró assemblanse molt
més als clássic antics que no pas als pocs que avui i quan en Nonell
va començar feien el clássic, perqué si aquests ne tenien la banda de
fóra, en Nonell ne tenía la banda de dintre.
De la mateixa manera que els que éssent sensibles al element
primordial de la Bellesa i no han meditat sobre els problemes estétics
componen els atributs amb la substancia, i d'una obra plena de sida
n'alaben l'elegancia, si té elegancia o la grandesa si té grandesa,
pensant-se de bona fé que si l'obra val, es per aquell atribut estétic o
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qualitat secundaria, aixfs mateix en Nonell 1 els que pensen com eh,
veient les qualitats secundaries o atributs, siguin els que siguin, tan
si és l'armonía com si és la gracia o qualsevol altre d'aquesta espe
cie, desproveides de l'element inicial, les creuen necessariamentcon
traries an aquest element perqué pensen que si l'elegancia o l'armo
nía o un altre d'aquéstes van sense aquést, és perqué el maten, i se
equivoquen, com la esperiencia ho demostra.
L'obra den Nonell, dones, are que és mort ja's pot dir, va ésser
iluita continua contra tots els elements secundaris estétics usats
per les escoles classicistes que feien cás °mis de l'essencia estética,
assolint en aquesta lluita tanta quantitat d'aquesta essencia, que sense
dir cap mentida podem dir que tindría l'immortalitat assegurada si la
immortalitat fós segura.
una

Els homes creuen que els órgans pels quins es percebeix !'ad seformen
per ells mateixos com la !lengua i el paladar, i que se fulja una obra d'art com
se fulja un menjar. No comprenen que cal loe una altra cultura per a enlai
rar-sefins a la pura fofa artistica.—J. W. GrETHE
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INGRES

1827, Ingres tornava de Roma aont hi havía re
sidit durant divuit anys. El seu esperit ciar se
revoltá contra'l falç classicisme de l'escota den
David i, encara que repugnés al romanticisme
integral, s'allistá an aqueix moviment amb el
desitg d'encausar-lo i orientar-lo.
El sentiment estétic de l'Ingres era aqueixa
comprensió pura de la naturalesa que veiém en tots els grans clássics,
aqueixa inenarrable visió saturada i original de les coses que la massa
no sabría pas per sí sola redescobrir sota les históriques estratifica
cions de rutina que les desfiguren i banalitzen. Joan August Dome
nec Ingres se presentava en la pintura francesa com un de tants ángels
tutelars de l'art que la Providencia sembla haver concedit sens treva
únicament a la França; era un avenç sobre David i una metódica
etapa vers el gloriós desenrotllo de
la pintura.
En sa Ilarga estada a Roma tin
gué ocasió d'estudiar aquesta Italia
que David i els seus havien pre
concebudament neglijat ; en aqueixa
freqüentació, com en un moment de
lucidesa en David també sapigué
ovirar, el geni de l'Ingres s'apercipí
de que aquella visió d'origen de la
natura estava enlloc més clara que
en els primitius, empró aixís com
David casi comprengué els primitius
escultors grecs, l'Ingres obri les se
ves potencies als pintors italians que
van de
Cimabua a Raffael,
amb
aquesta bandera del primitivisme
italiá entrá a la conquesta de Paris.
El geni de l'Ingres sapigué veure en
aqueixa art primitiva lo que el sim
plisme davidesc trepitjá inconscienta
i barroerament, aixó és, que l'ar
caisme técnic era una cosa inferior
a l'esperit d'aquell art primitiu; que
les figures s'articulaven 1 els pai
satges vivien i tot junt bategava i
bullía amb una coessió cosmogónica
tan banal com la d'avui al dia, peró
que aqueixa banalitat era precisa
ment la grandesa mal batejada del
fenómen estétic: «Les obres mestres
de l'antiguitat fóren fetes amb els
mateixos models que avui veiém a
Paris
Cal trobar el secret de lo
bell per medi de lo ver», deja aqueix
mestre. An en David li passá lo con
trari : s'assimilá tot lo extern deis
grecs del vi i y s. a. C. i no'n copçá
l'esperit. Idéntica badada sota l'ale
many Oberveck i la seva banda res
pecte als primitius del goticisme.
La conseqüencia d'aqueixa ma
veure, havía d'ésser una
nera de
atenció especial a la varietat natural
contra el concepte de lo Bell ideal
den David, majorment si's considera
que aqueix Bell ideal no era altra
cosa que una codificació de
l'ideal
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En l'article IV

el número

causes del

Romanticisme.

personal den David. Respecte a lo Bell na
tural l'Ingres concordava per complert amb
la doctrina romántica i amb la tradició fran
cesa que, sobretot ideológicament, sempre
s'ha inclinat a les solucions autonomistes.
Per aixó, en l'incomprensió del públic per
la pintura ingrista, quan la crítica protes
tava de que l'Odalisca Pourtalés tingués
tres vértebres més que en l'anatomía na
tural, ell responía: «Amb les proporcions
exactes ?findría acás aqueix poderós
encís?» i també: «no hi ha pas dibuix
correcte ni incorrecte; no més hi ha que
dibuix bell o Ileig».
El públic rebutxava l'obra ingresca
perqué, ademés d'aquestos atreviments
espressivistes, el seu dibuix estava mati
sat d'una punta d'arcaisme, que ara ens
costa de regoneixer després de l'arcaisme
desenfrenat que ha passat recentment de
vant deis nostres ulls, peró que en aquella
época devía desentonar estridentment al
costat de l'escola de David. Sobre aqueixa
incompatibilitat del públic i la crítica res
pecte a l'Ingres, ja'n parlarem en nostre
rticle sobre'l primitivisme históric en nos
tre número 20. Aqueixa oposició devingué
tan gran que l'home, enutjat o despitat,
abandoná Paris amb el proposit de no
tornar-hi ni d'enviar-hi mai més rés. Era
en 1835 quan se n'aná aixls sorollosament
a Roma amb el cárrec de director de l'Aca
demia Francesa, que desempenyá durant
cinq anys.
En aqueix temps Raffael se li aparei
xería com el més perfecte representant de
les seves teoríes. La seva pintura, en con
seqüencia, s'aná desfent d'aquell arcaisme,
o el públic parisenc s'aniría acostumant al
seu estil i assimilant la seva idea, perqué
al retornar a França en 1840 se li feu una
acullida entüssiástica, se'l nombrá membre
de l'Institut i fins se li deixá apoderar-se'n
despóticament, a l'igual den David, fent i
desfent a mida del seu gust, devenint
l'árbitre del pensament estétic, sense altra
oposició que la del romanticisme que po
dríem anomenar morbós i que aleshores
començá a dibuixar-se definitivament i a
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pendre posicions ofensives, quedant l'Ingres com a representat de
l'Institut i el romanticisme passional com a representat de les idees
noves, com a romanticisme únic, representat per en Delacroix.
En aquells (líes el gravador Gatteaux, gran amic de l'Ingres,
conceller del municipi de Paris, encarregá al taller del seu amic la
decoració mural de les nombroses esglesies que es construten o que
ja s'havien construit a Paris. Els nombrosos deixebles de l'Ingres se
emplearen en aqueix treball, sobressortint-hi l'Amaury Du val, en Vic
tor Mottez, els germans Flandrin, Janmot i el crioll Chassériau, que
decorá també la Cour des Comptes. Llevat d'aqueix darrer, que aban
doná el taller del mestre, quin temperament oscila entre Ingres i De
lacroix, tots els demés deixebles trahiren en esperit el pensament
ingrista. En els primer díes de la batalla contra'l davidisme, l'Ingres
aplaudía fogosament totes les peculiaritats deis seus deixebles, en
cara que no responguessin a la seva visió estética, empró més tard,
degut potser al afiançament de la seva victoria o més probablement
a causa de la més clara posició deis termes del problema, el mestre
s'alarma i protesta irat de la falsificació que els deixebles fán de les
seves ensenyances; el romanticisme deis primers cites sois és com
prés exteriorment; el llur primitivisme s'en va tot en arcaismes pue
rils, en fondos d'or i en hieratismes inopurtuns e inexpressius i, lo
que és pitjor, en un sentimentalisme estereotipat i teatral del que Ary
Scheffer n'és el capdevanter. Amaury Duval diu del seu mestre: «Se
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creia fer-nos copiar la natura, i lo que feia és que la copiessim tal
éll la vela». Aleshores és quan, seguratnent, per a fer reaccionar
als seus deixebles, renega del goticisme i se proclama grec: «Es
bonic, no hi ha dupte que és bonic, II diu a un que copia Siguorelli,
peró
vaja
és lleig : veieu, jo soc un grec, tfugfm, anemsen
d'aquí!». L'Amaury Duval i en Stürler són a Florencia; doncs jo
m'estic a Roma
ho sent, jo'm quedo a Roma. Estudien el gótic
i no hi ha rés com els grecs !» La conseqüencia en l'Ingres n'és una
pintura raffaelesca acarmetlada, més aviat pastitxada que sentida,
representada per la célebre Marededeu de !'Hostia.
L'obra gran de l'Ingres és la compresa entre aqueix raffaelisme
afeminat i les primeres teles davidesques, com l'Edip i l'Esfinx i el Ro
ger i Angélica. En aqueixa florida el color ingrese pren un valor etern
com el velazquiá, un valor que no s'ajusta al de la realitat comú,
peró que esplica poderosament la de l'autor, que devé incondicio
nalment la de l'espectador meravellat; en el color gris de l'Ingres
i en les ornbres ciares i opaques, com en el tó brú den Velazquez, no
s'h i sent la necessitat ni la sobra de rés; és el color de les Odalis
ques, de la Banyista, casi bé el de La Déu prodigiosa, deis retrats
de Mr., Mme. i Mlle. Riviére, del de Mr. Bochet, tots al Louvre i
el de la Banyista asseguda, de la colecció Bonnat i del Retrat de
Mme. Senones, del museu de Nantes.
com

«

6

Sadd

COSTUMS POPULARS.

LA

“NOSTRA"

GENT
PER HUISH

QUEST Remigi Dargallo, de la molt bene
mérita Societat de Biología de Barcelona,
que suara acaba de publicar en l'anuari
de treballs de dita Societat un Iluminós
estudi sobre la morfología íntima del ha
cilus de la tuberculosis en els esputs, no
és altre que !'original caricaturista qui firma
Remigius, collaborador de REVISTA NOVA, xicot que val més or que
no pesa i qu'en aquesta casa se l'aprecia com és de llei i justicia.
Havem tingut el plaer de trobar-lo tant correcte, tant rígit, tant
apiomat, tant simétric, tant alemany, en una paraula, com sempre.
I doncs, Remigius, ?qué és de la teva vida?
!Oh, noi! Sóc metge, ja m'he tallat la coleta artística.
Hem escoltat per milésima vegada la trista relació de la vida d'un

—

Carregar

dibuixant

a

Catalunya.

Aquell editor ignorant i avar.... Aquest públic burgesot i panxa
content, Ilegidor del Blanco y Negro i admirador de la pintura que
unta els ulls.
mercés, Xenius, per la frase
!L'etern rosari
de dolors, vaja!
I ara en Remigius, nascut en terres de Castella, peró catalá
per esperit d'assimilació, deixa de banda el séu Ilápil agudíssim,
enderrocador, vivaç i anti- conformista i se'ns en va amb aqueix
bell estol de joves deis quals n'ha de sortir triomfant i gloriós el re
«

—

—

....

naixement artístic de la nostra
la «nostra », ! eh!
Catalunya.
Els qui coneixém, per?), l'ánima paradoxal i el temperament
inquiet d'en Dargallo, no volém ni podém creure en aquesta
deserció. En Remigius sempre ha sapigut alternar bellament la
Ciencia amb l'Art. D'estudiant a l'Institut, aprofitava les hores
lliures escrivint divertides noveletes i sentides poesles
a voltes un
xic cursis, ! és veritat!
Després, publicava els seus primers tre
balls científics gratuits en revistes professionals de Barcelona i retri
buits en les estrangeres, al mateix temps que 'Is intelligents no sa
%ríen eón-1 lloar aquelles exquisides i amables ironíes, plenes de gracia
i distinció i també de verf, que apareixten en les planes del allavors
gloriós Papila. Darrerament es disposava a conseguir la !licenciatura
en la Facultat de Medicina i encara el seu Ilápiç traçava sagnantes
burles en el peribdic que en un moment d'entussiasme Ilençaren al
çarrer els cavallers idealistes de Arlequí!
—

—

—

—

mort

Nosaltres sentidem de debó que la resolució de l'amic Remigius
sigués duta a cap. Val massa i Ii portém massa afecte. Que'ns don
gui al menys aqueix tractat sobre la caricatura quels Intims hem ta
fanejat fragmentariament, aqueix llibret sobre l'art que •és despro
porció de morfología i de fisiología..

LA

BENHAURADA GUERRA

EUROPEA

LS extrems del problema que planteja la guerra
ara ja bastant clars per a que sense
pretenció de profetitzar puga aventurar-se un ju
dici optimista.
El primer benefici que el món civilitzat ne
treurá será el de que !'hegemonía mondial no
será possible per la violencia si aquesta no va
esperit evangélic que aporta les simpatles i disol

actual són
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amb el

acompanyada del
les antipatfes.
El según, que, evangélica i tot, la hegemonía no la decidirá mai
més un dictador ni una casta perqué el pacifisme, que al esclatar
la guerra era casi tan poderós com el militarisme, aviat ho será tan, i
dintre poc temps, més.
El tercer, que, inmediatament de firmada la pau, el llatinisme i
l'anglo-saxonisme deslliurats de l'amenaça o de la manía imperialista,
podrán emplear-se per fi a la tasca respectiva de creació i desent
rotllo deis nous valors humanistes en gestació durant aqueix terrible
i memorable periode de transició deis cent anys darrers.
Els perjudicis materials d'aquesta guerra, aclaparadors com són.
no representen segurament gran cosa al costat del progrés que es pre
para perqué precisament les nacions més perjudicades, França i Bél
gica són les que sempre han demostrat més vitalitat després de les
calamitats.

L'Alemanya egoista redevindrá útil atnb l'escarment i !'Austria
devindrá el petit poble que mai hauría degut deixar d'ésser, en bene
fici de les nacionalitats que endogala, potser amb perjudici per a la
ci vilització.
CD 12 12 ES C1 NLI)ECT CIA
J. B. Está molt ben dit peró'ns sembla que no te raó; per aixó
podem publicar-ho.
--
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